
Viborg, den 28/6 2020 

Grundejerforeningen Bakkegården 
Referat af bestyrelsesmøde 
Mandag 22/6 2020 kl. 19.00  
Hos Kirsten Lynggaard, GM 16, GM 53 

 
Deltagere: 

Carsten Simmelsgaard, GM 53, formand 
Kirsten Lynggaard, GM 16, næstformand 
Inga Laursen, GM 41, kasserer 
Jesper Otkjær Christensen, GM 85, legeplads 
Thorstein Kjær Kjeldsen, GM 57, sekretær 
 

Afbud: 

Karsten Bak Petersen, GM 71, suppleant 
Klaus Høgfeldt Hansen, SM 5, suppleant  
 
 

Agenda: 
 

1. Opgavefordeling og projektansvarlig for hjertestarter   

• Bestyrelsen forsætter som hidtil.  

• Jesper bliver bindeled mellem bestyrelsen og Mathilde Brøndum 
 

2. Godkendelse, underskrift og opfølgning af referat fra bestyrelsesmøde 21/3 2020 

• Underskrevet og godkendt. 
 

3. Inspektion af legepladsen. 

• Der er opsat et skilt angående hundelorte på lygtepælen ved legepladsen 

• En plade på boldbanen er blevet ødelagt. Kirsten snakker med Peter omkring 
udskiftning af pladen, samt de stolper pladen er monteret på. 

• Madpakkeskuret er ved at være råddent. Jesper undersøger hvad et nyt skur koster. 

• Legetøjskassen skal flyttes over til modsatte hjørne af sandkassen bag legetårnet. 
Jesper og Thorsten står for flytningen af kassen. 

• Kirsten undersøger om Peter vil fjerne ukrudt i sandkassen og ved boldbanen.  

• Da grillen kun bliver brugt som skraldespand, har vi besluttet at få den fjernet.  
 

4. Nye tilflyttere, huse til salg 

• Nye tilflyttere: Ingen 



• Huse til salg: Gråmejsevej 43 solgt pr. 1/9 2020. Gråmejsevej 39 solgt med 
overtagelse 1/12 2020, Gråmejsevej 4 

 
5. Info fra kassereren 

• Alle har betalt kontingent 
 
Indestående: 

• Driftskonto: 253.353 kr. 

• Særlig vejkonto: 347.890 kr. 
 

6. Vejene 

• Energi Viborg har udbedret skaden ved brønddækslet på Blåmejsestien. Vi regner 
med de betaler for det udførte arbejde. 
  

7. Løbende projekter 

• Kirsten skulle have været til møde omkring Fugleparken, men mødet blev aflyst og 
er flyttet til august. 
 

8. Orientering fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer og evt. 

• Når vi sender mail til alle beboerne skal vi huske at sende det som BCC. Det er i 
forhold til GDPR. 

 
9. Næste møde er mandag 14/9 kl. 19.00, hos Inga Laursen, GM 41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

__________________  ______________ _____________ 

Carsten Simmelsgaard                          Kirsten Lynggaard    Inga Laursen 
 
 
 
  
_____________________  ___________________ 

Jesper Otkjær Christensen  Thorstein Kjær Kjeldsen             


